AANMELDINGSFORMULIER
Jeugdleden, Voetbalvereniging W.T.O.C.

Persoonsgegevens:
Naam

_____________________________________________________

Adres

_____________________________________________________

Postcode/Plaats

_____________________________________________________

Geboortedatum

_____________________________________________________

Telefoonnummer

_________________________ Mobiel _____________________

ID/Paspoort/Rijbewijs _____________________________________________________
KNVB relatienummer _______________________________

(alleen bij overschrijving)

Gebruikt uw kind medicijnen?

ja/nee

Overige (medische) zaken die de vereniging moet weten?*
______________________________
-

Geeft zich hierbij op als lid van voetbalvereniging WTOC.

-

Aanmelding kan vanaf 5 jaar.

-

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt stilzwijgend zonder tegenbericht
automatisch met één jaar verlengd.

-

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging vóór 1
mei van het lopende verenigingsjaar bij secretaris Wiebe de Boer, Jan Binneswei 9,
9294 KJ Oudwoude of per mail (bestuurwtoc@hotmail.com).

-

Aan dit lidmaatschap zit de verplichting om contributie te betalen. Bij v.v. WTOC kan
dit alleen door middel van automatische incasso en is over het hele verengingsjaar (1
juli t/m 30 juni) verschuldigd. Door het invullen van dit aanmeldformulier gaat u
akkoord met de automatische incasso van de contributie per maand.

-

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het
ledenbestand van onze vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. Tevens
worden bovengenoemde gegevens doorgegeven aan de KNVB in verband met de
aanmelding van uw lidmaatschap. De adresgegevens worden door de KNVB ook
aangewend voor acties van onder andere KNVB-sponsors en worden tevens ter
beschikking gesteld in verband met onderzoeksactiviteiten.

-

Dit formulier inleveren bij de secretaris, Wiebe de Boer, Jan Binneswei 9, 9294 KJ
Oudwoude of mailen naar bestuurwtoc@hotmail.com

Graag ondertekening bij minderjarigen door ouder/verzorger voor lidmaatschap,
maandelijkse
automatische incasso en toestemming om uw gegevens door te geven aan de KNVB.

* uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld

Gegevens ouders:
Naam vader/verzorger
_____________________________________________________
Naam moeder/verzorger
_____________________________________________________
Email adres(sen)
_____________________________________________________
IBAN
_____________________________________________________

Indien afwijkend:
Adres
_____________________________________________________
Postcode/Plaats
_____________________________________________________
Telefoonnummer
_____________________________________________________

Handtekening ouder/verzorger

_____________________

Datum

______________________

* uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld

